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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursolandrisaleso@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

PSICÓLOGO 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a 1 
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de 2 
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que, 3 
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério. 4 

O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande 5 
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade. 6 

A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter 7 
universal à reflexão sobre a condição humana. 8 

A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o 9 
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial 10 
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos. 11 

O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de 12 
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de 13 
critérios intelectuais universalmente compartilhados. 14 

As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no 15 
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A 16 
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que 17 
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados. 18 

A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela 19 
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais 20 
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos. 21 
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e 22 
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a 23 
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas. 24 

Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade 25 
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir 26 
as diferenças entre povos e nacionalidades. 27 

Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse 28 
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas 29 
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...) 30 

As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos 31 
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito. 32 
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas 33 
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial. 34 

A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a 35 
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a 36 
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a 37 
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização. 38 

A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice 39 
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em 40 
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas. 41 

A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem 42 
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações 43 
técnicas e do sistema produtivo mundial. 44 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Segundo o texto. 

 

A) ideia de globalização, a grande novidade do século, 

originou-se com o advento do computador. 

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um 

lento processo do intelecto humano. 

C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo 

mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo 

ponto, inexplicável. 

D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma 

consequência direta da evolução tecnológica. 

  

02) Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas 

para as questões que formulou. 

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da 

universalização do conhecimento, conseguiram dar 

forma a grandes obras. 

C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos 

seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do 

pensamento. 

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do 

universal em suas reflexões sobre a condição humana. 

03) No texto, o autor parte do princípio de que 

 

A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o 

homem. 

B) a ciência se antecipou no processo de universalização do 

pensamento. 

C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o 

espírito. 

D) a literatura avançou nó processo de universalização 

iniciado pela ciência. 

 

04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande 

mérito 

 

A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da 

metalurgia. 

B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes 

construções do espírito. 

C) materializar o que já havia sido antes pensado pela 

literatura e pela filosofia. 

D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que 

levariam à globalização. 

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá 

 

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto 

do homem trará conquistas também positivas no uso da 

tecnologia e na produção em escala industrial no 

mundo. 

B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo 

mundial estão se aperfeiçoando sem as construções 

intelectuais. 

C) averiguar se será melhor investir em construções 

intelectuais ou no sistema tecnológico de produção 

mundial. 

D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema 

produtivo mundial nas construções intelectuais. 

 

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está 

inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que 

 

A) a afirmação feita não pode ser refutada. 

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa 

afirmação. 

C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no 

presente. 

D) existem muitos argumentos que contradizem tal 

afirmação. 

 

07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra 

transcrita e seu significado no texto é  

 

A) "bélico" (L.3) - ostentoso.  

B) "emergência" (L.24) - surgimento.  

C) "diluir" (L.26) - anular. 

D) "ápice" (L.39) - apoio. 

 

08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que 

atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo 

motivo que em  

 

A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).  

B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17). 

C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).  

D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos 

sobressaltos causam hoje" (L.28)...”. 
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo 

em  

  

A)  “O que hoje se chama globalização vem de muito 

longe." (L.5). 

B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais 

diferentes se submetem” (L.22). 

C) “Que ninguém se engane” (L.25). 

D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente 

fecundo” (L.42/43). 

 

10) Leia o trecho abaixo: 

 

"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma 

fantástica astronave” (L.3/4).  

 

No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui 

o mesmo valor morfossintático que a destacada em 

 

A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9). 

B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista" 

(L.17/18). 

C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por 

séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).  

D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento" 

(L.33). 

 

11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração 

 

A) explicativa. 

B) conclusiva. 

C) concessiva. 

D) comparativa. 

 

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada 

em 
 

A) "da literatura mundial" (L.10). 

B) "de nós" (L.15). 

C) "de pensamento" (L.17). 

D) "da metalurgia" (L.34). 

 

13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito 

em  
 

A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26). 

B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17). 

C) " o processo de universalização desencadeado pela arte 

e pela filosofia." (L.19/20). 

D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6). 

14) Leia o trecho abaixo:  

 

"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras 

portentosas quando conseguiram dar caráter universal à 

reflexão sobre a condição humana." (L.7/8) 

 

A alternativa em que a reestruturação mantém sentido 

do período acima transcrito é 

 

A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a 

produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter 

universal a reflexão sobre a condição humana. 

B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras 

portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal 

à reflexão sobre a condição humana. 

C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras 

portentosas a partir do momento em que conseguiram 

dar caráter universal à reflexão sobre a condição 

humana. 

D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras 

portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão 

sobre a condição humana. 

 

15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente 

unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da 

mesma forma que a indicada em 

 

A)  “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28). 

B) "que se deram em ritmo lento as transformações" 

(L.33). 

C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39). 

D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas." 

(L.41).  
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16) O seguinte princípio norteia as políticas de saúde 

pública brasileira, reconhecendo necessidades de grupos 

específicos e atuando para reduzir o impacto das 

diferenças e se evidencia no atendimento aos indivíduos 

de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a 

quem mais precisa e menos a quem requer menos 

cuidados: 

 

A) Equidade. 

B) Integralidade. 

C) Universalidade. 

D) Eficiência.  

 

17)  Sobre o Sistema Único de Saúde, NÃO se pode afirmar 

que: 

 

A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 

para garantir a cobertura assistencial à população de 

uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 

privada. 

B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), 

poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 

cobertura total das ações de saúde. 

C) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 

empregos poderão exercer suas atividades em mais de 

um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 

(SUS) serão depositados em conta especial, em cada 

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização 

das Conferências de Saúde. 

 

18)  São diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, 

EXCETO: 

 

A) População Adscrita. 

B) Longitudinalidade do cuidado. 

C) Cuidado centrado na doença.  

D) Participação da comunidade. 

 

 

 

19)  A elaboração da proposta orçamentária do Sistema 

Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano 

de saúde, é de competência:  

 

A) Exclusiva da União.  

B) Comum a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. 

C) Exclusiva dos Municípios.  

D) Exclusiva dos Estados. 

 

20)  Terão representação no Conselho Nacional de Saúde: 

 

A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 

e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (Conasems). 

B) A Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da 

Saúde. 

C) O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde. 

D) As Comissões locais de Saúde e os Gestores 

Municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                         QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre os métodos e técnicas de avaliação e 

diagnóstico em psicopatologia, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. O diagnóstico psicopatológico é, de modo geral, 

baseado em possíveis mecanismos etiológicos 

supostos pelo entrevistador. 

II. A avaliação psicopatológica repousa sobre os dados 

clínicos evolutivos, ou seja, é o exame psíquico que 

conduz ao diagnóstico. 

III. O exame físico do paciente com transtorno mental é 

dispensável na avaliação psicopatológica, o exame 

importante é a avaliação neurológica. 

IV. Existem vários critérios de normalidade 

anormalidade em psicopatologia, a adoção de um ou 

outro depende, entre outras coisas, de opções 

filosóficas, ideológicas e pragmáticas do profissional. 

V. A avaliação do paciente, em psicopatologia, é feita 

principalmente por meio da entrevista. A entrevista 

psicopatológica permite a realização dos dois 

principais aspectos da avaliação: o histórico dos 

sinais e dos sintomas e o exame do estado mental 

atual. 

 

A) Estão corretas apenas IV e V. 

B) Estão corretas apenas II, IV e V. 

C) Está correta apenas III. 

D) Estão corretas apenas II e IV. 

 

22) Sobre a Lei Federal 10.216 de 2001, informe se é V 
(verdadeiro) ou F (falso) o que se afirma abaixo e 
depois assinale a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA. 

 
(    ) Um dos direitos da pessoa portadora de transtorno 

mental é ter livre acesso aos meios de comunicação 
disponíveis. 

(  ) A internação, em qualquer de suas modalidades, só 
será indicada quando os recursos extra-hospitalares 
se mostrarem insuficientes. O tratamento visará, ao 
menos temporariamente, a reinserção social do 
paciente em seu meio. 

(    ) Somente a internação involuntária será realizada 
mediante laudo médico circunstanciado que 
caracterize os seus motivos.  

(    ) A internação psiquiátrica compulsória deverá, no 
prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao 
Ministério Público Estadual pelo responsável técnico 
do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo 
esse mesmo procedimento ser adotado quando da 
respectiva alta.  

 

 
 
 
 
(   ) A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, 

ou que a consente, deve assinar, no momento da 

admissão, uma declaração de que optou por esse 

regime de tratamento. Porém, o término da 

internação voluntária dar-se-á apenas por 

determinação do médico assistente. 

 

A) V-F-F-F-F 

B) F-V-F-V-V 

C) F-F-V-F-V 

D) V-F-V-F-F 

 

23) De acordo com o Manual de elaboração de 

documentos escritos produzidos pelo psicólogo, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) De acordo com o manual, os princípios norteadores 

que o psicólogo deverá adotar na elaboração de 

documentos são os princípios éticos e os princípios 

técnicos. 

B) A Declaração e o Parecer psicológico não são 

documentos decorrentes da avaliação psicológica, 

embora muitas vezes apareçam desta forma.  

C) A declaração deve expor: registro do nome e 

sobrenome do cliente; finalidade do documento; 

registro da informação do sintoma, situação ou 

condições psicológicas que justifiquem o 

atendimento, afastamento ou falta – podendo ser 

registrado sob o indicativo do código da Classificação 

Internacional de Doenças em vigor; registro do local 

e data da expedição da declaração; registro do nome 

completo do psicólogo, sua inscrição no CRP e/ou 

carimbo com as mesmas informações e assinatura do 

psicólogo acima de sua identificação ou do carimbo.  

D) Os documentos escritos decorrentes de avaliação 

psicológica, bem como todo o material que os 

fundamentou, são válidos pelo prazo de 5 anos, 

observando-se a responsabilidade por eles tanto do 

psicólogo quanto da instituição em que ocorreu a 

avaliação psicológica. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) De acordo com os fundamentos e técnicas de exame 

psicológico e psicodiagnóstico, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e 

depois assinale a alternativa que apresenta a 

sequência CORRETA. 

 

(    )  Ao fazer uma avaliação psicológica, o profissional 

deverá considerar o objetivo da avaliação, 

contextualizando-a e devendo recusar a demanda , 

caso perceba que tal procedimento poderá lesar o 

usuário ou beneficiário, ou possibilitar uma situação 

de caráter excludente da pessoa atendida. 

(    ) Toda pessoa avaliada tem o direito de receber 

informações sobre o trabalho a ser realizado, porém 

apenas aqueles quem contrata o serviço tem acesso 

ao resultado de uma avaliação psicológica.  

(    ) Dentre os motivos que levam a esse tipo de trabalho 

tem que se distinguir basicamente dois tipos: o 

motivo latente e o motivo manifesto.  

(    ) Os testes, os questionários e as entrevistas são 

métodos igualmente confiáveis, dependendo de 

quem os aplica.  

(    ) Os testes psicológicos são instrumentos que 

permitem fazer diagnósticos e prognósticos, ou seja, 

predizer o comportamento.   

 

A) F – V – F – V – F 

B) V – F – F – V - V 

C) F – F – V – F - V 

D) V – F – V – F – V 

 

25) Um Código de Ética profissional, ao estabelecer 

padrões esperados quanto às práticas referendadas 

pela respectiva categoria profissional e pela 

sociedade, procura fomentar a auto-reflexão exigida 

de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a 

responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por ações 

e suas consequências no exercício profissional, de 

acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) O psicólogo considerará as relações de poder nos 

contextos em que atua e os impactos dessas relações 

sobre as suas atividades profissionais, posicionando-

se de forma crítica e em consonância com os 

princípios da organização na qual está inserido. 

B) Não é considerado dever fundamental dos psicólogos 

ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros 

profissionais, respeito, consideração e solidariedade, 

e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo 

impedimento por motivo relevante. 

C) Se acordado antecipadamente entre as partes, o 
psicólogo pode receber, pagar remuneração ou 
porcentagem por encaminhamento de serviços. 

D) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 
psicólogo levará em conta a justa retribuição aos 
serviços prestados e as condições do usuário ou 
beneficiário. 

 

26) Sobre a Psicoterapia Breve, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a opção CORRETA. 

 

A) Para a Psicoterapia Breve não existe a possibilidade 
de o cliente continuar o processo de análise sem a 
presença física de seu analista. 

B) Após o término da Psicoterapia Breve, é interessante 
marcar um retorno para avaliação. O prazo de 3 
meses é o mais comum. Esse procedimento de 
retorno deve ser considerado no contrato inicial. 

C) A Psicoterapia Breve pode se dar em algumas 
sessões ou em alguns meses, pode ser psicanalítica, 
egoica, psicodramática, cognitiva comportamental, 
pode ser de caráter individual, casal, grupal, familiar, 
pode ocorrer em consultórios, hospitais, instituições 
diversas, pode ser destinada a crianças, adultos e 
idosos, por exemplo.   

D) O que distingue uma psicoterapia breve de uma 
psicoterapia de longa duração é sua brevidade, pois 
o foco e o objetivo podem ser os mesmos em ambas 
as técnicas. 

 

27) Analise as afirmativas abaixo e depois assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
I. Freud considera que o sofrimento ameaça o sujeito 

em três direções: a do próprio corpo, do mundo 
externo e dos relacionamentos com os outros 
homens. Assim sendo, o sofrimento é originado na 
realidade exterior. É a solicitação pulsional do meio 
externo que conduz a uma representação penosa. 

II. O reforço positivo é usado para controlar ou 
modificar o comportamento individual, mas nunca o 
comportamento coletivo. 

IV. Na Psicoterapia Breve o papel do terapeuta é muito 
mais amplo e muito mais responsável. Exige-se mais 
experiência para exercer ativamente esse papel do 
que nos processos prolongados. 

V. As teorias da aprendizagem estudam a motivação 
considerando três tipos de variáveis: o ambiente, o 
desenvolvimento intelectual do indivíduo e o objeto. 

VI. A terapia cognitiva é descrita como uma abordagem 
terapêutica estruturada, diretiva, com metas claras e 
definidas, focalizada no presente e utilizada no 
tratamento dos mais diferentes distúrbios 
psicológicos. 

 

A) Apenas as afirmativas l e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

D) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
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28) Sobre leis, regulamentações, estatutos e demais 

resoluções do trabalho profissional do psicólogo é 

CORRETO afirmar: 

 

A) O psicólogo que for exercer suas atividades 

profissionais por tempo determinado em jurisdição 

de ouro Conselho Regional de Psicologia, por mais de 

180 dias consecutivos por ano, deverá solicitar 

inscrição secundária no CRP competente.  

B) O CFP concede, através dos CRP`s, o Título 

Profissional de Especialista em Psicologia, que é uma 

referência sobre a qualificação do psicólogo apenas 

mediante conclusão de cursos de especialização 

credenciados pelo CFP.   

C) Técnicas e práticas ainda não reconhecidas poderão 

ser utilizadas em caráter de pesquisa, resguardados 

os princípios éticos fundamentais. 

D) No que concerne ao atendimento psicológico 

mediado por computador, o CFP normatizou esse 

tipo de prática através da Resolução No 012/2005. 

Dessa forma, essa prática é reconhecida desde que o 

site esteja cadastrado no CFP para o recebimento da 

certificação eletrônica. 

 

29) Em relação aos conceitos, fundamentos e 

procedimentos básicos de Psicoterapia, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) Embora exista todo uma pluralidade de modelos e 

concepções psicoterápicas, as psicoterapias têm 

alguns elementos em comum. Um deles refere-se a 

existência de um racional, um esquema conceitual ou 

um mito que provê uma explicação plausível para o 

desconforto (sintoma ou problema) e um 

procedimento ou um ritual para ajudar o paciente a 

resolvê-lo. 

B) A psicoterapia é mais efetiva e rápida do que as 

mudanças naturais dos pacientes sem tratamento, 

porém na maioria dos transtornos a psicoterapia não 

costuma manter seu resultado por mais tempo. 

C) Os fatores cognitivos, que são utilizados em maior ou 

menor grau como estratégias de mudança por 

diferentes psicoterapias são: reeducação cognitiva, 

estabilização e conscientização. 

D) Existem, atualmente, várias definições e 

classificações dos fatores que diferem uma 

abordagem psicoterápica da outra. Esses fatores são 

divididos em três categorias: apoio, aprendizagem e 

ação. 

 

 

 

30) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. O termo alcoólatra confere uma identidade e impõe 

um estigma, que anula todas as outras identidades 

do sujeito, tornando-o tão somente aquilo que ele faz 

e que é socialmente condenado, não por fazêlo, mas 

pelo modo como o faz. Enquanto o termo alcoolista 

não reduziria a pessoa a uma condição, como a de 

alcoólatra, mas a identificaria como uma pessoa que 

tem como característica uma afinidade com alguma 

coisa, com alguma ideia. 

II. As práticas de Redução de Danos estão baseadas no 

esforço da preservação da vida, na tolerância e no 

não julgamento moral dos usuários, dessa forma 

valorizam prioritariamente quem já está disposto a 

interromper o consumo da droga. 

III. Critério da CID-10 para USO NOCIVO (ou prejudicial) 

de substâncias: padrão de uso que causa prejuízo 

físico ou mental à saúde, que tenha causado um dano 

real à saúde física ou mental do usuário, sem que os 

critérios para dependência sejam preenchidos. 

IV. A técnica de Intervenção Breve (IB), originalmente, 

foi desenvolvida a partir da necessidade de uma 

atuação precoce junto a pessoas com histórico de 

uso prejudicial de álcool e/ou outras drogas, 

V. Incentivando-as a parar ou reduzir o consumo das 

drogas. No entanto, ela pode ser utilizada em outros 

contextos e com outras populações, como em 

ambulatórios de diabéticos ou hipertensos. 

VI. Com o objetivo de ampliar o acesso dos usuários de 

álcool e outras drogas em situação de rua, a rede de 

atenção básica lança mão das equipes dos 

Consultórios na Rua, que são equipes da Atenção 

Básica, compostas por profissionais de saúde com 

responsabilidade exclusiva de articular e prestar 

atenção integral à saúde das pessoas usuárias de 

álcool e outras drogas em situação de rua. 

 

A) As afirmativas II e IV estão corretas. 

B) A afirmativa V está correta. 

C) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 

D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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31) A partir da segunda metade do século XX, 

impulsionada principalmente por Franco Basaglia, 

psiquiatra italiano, inicia-se uma radical crítica e 

transformação do saber, do tratamento e das 

instituições psiquiátricas. Esse movimento inicia-se 

na Itália, mas tem repercussões em todo o mundo e 

muito particularmente no Brasil. Sobre a reforma 

psiquiátrica brasileira, analise as afirmativas abaixo 

e assinale a opção CORRETA. 

 

A) No Brasil, tal movimento inicia-se no início da 

década de 1980 com a mobilização dos profissionais 

de saúde mental e dos familiares dos pacientes com 

transtornos mentais. Esse movimento se inscreve no 

contexto de redemocratização do país e na 

mobilização político social que ocorre na época. 

B) Em 2001 é aprovada a Lei Federal Nº 3657 que 

dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios 

e sua substituição por outros recursos assistenciais e 

regulamenta a internação psiquiátrica compulsória. 

C) No final da década de 1970 e início da década de 

1980, começaram a surgir os primeiros sinais de 

redemocratização no Brasil. Contudo, o país 

enfrentava uma recessão econômica. Nessa 

conjuntura, o modelo previdenciário entrou em 

crise. A necessidade de cortar despesas fez com que 

os altos custos com pagamento dos manicômios 

particulares contribuíssem para motivar a reforma 

psiquiátrica brasileira. 

D) Em 2000, por meio da portaria 106/2000, criou-se 

outro importante serviço substitutivo, as residências 

terapêuticas, tais residências ajudam na 

ressocialização dos pacientes psiquiátricos 

desospitalizados antes de regressarem ás suas 

famílias de origem. 

 

 

 

 

 

32) A Atenção Básica tem como um de seus princípios 

possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema 

de Saúde, inclusive daquelas que demandam um 

cuidado em saúde mental. Sobre a atual política de 

saúde mental brasileira, podemos afirmar: 

 

A) A principal diretriz da Política Nacional de Saúde 

Mental, inspirada na reforma psiquiátrica brasileira, 

consiste na redução gradual e planejada de leitos em 

hospitais psiquiátricos, dessa forma, o que se almeja 

é a transferência da pessoa com sofrimento mental 

para fora dos muros do hospital, entregando-o aos 

cuidados de quem puder assisti-lo. 

B) Os profissionais especialistas em saúde mental 

elaboram suas intervenções a partir de suas 

vivências profissionais, por isso as intervenções são 

concebidas de acordo com a sintomatologia do 

paciente com transtorno mental.  

C) O atendimento realizado pelos profissionais 

especialistas nas unidades de Saúde é um dispositivo 

para a prática de cuidado entre o profissional e o 

usuário. Nesse momento, o profissional já pode 

oferecer um espaço de tratamento a usuários e a 

famílias, de modo que eles se sintam seguros e 

tranquilos para expressar suas aflições, dúvidas e 

angústias, sabendo então que a UBS está disponível 

para acolher, acompanhar e se o caso exigir, cuidar 

de forma compartilhada com outros serviços.  

D) Embora o Projeto Terapêutico Singular possa ser 

utilizado como analisador qualitativo e apregoado 

para todos os usuários dos serviços estratégicos de 

Saúde Mental, como os Caps, na Atenção Básica é 

importante estabelecer critérios de seleção dos casos 

que exigirão a construção de um PTS. Não é viável 

nem necessário elaborar um PTS para todas as 

pessoas atendidas em um serviço de Atenção Básica. 
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33) Para uma abordagem familiar é importante aliar 

conhecimentos científicos e tecnológicos às 

habilidades de observação, comunicação, empatia e 

intervenção, o que requer aperfeiçoamento de 

competências profissionais. Sendo assim, espera-se 

que a equipe de Atenção Básica à Saúde seja capaz de 

considerar a complexidade desse sistema. Sobre essa 

temática é CORRETO afirmar: 

 

A) Os profissionais terão critérios para avaliar o enredo, 

a estrutura e a dinâmica do sistema familiar para 

elaborar um plano de trabalho multidisciplinar com 

as estratégias mais adequadas e possíveis para o 

membro doente. 

B) As equipes de Atenção Básica devem atuar de forma 

a fortalecer a competência da família em garantir a 

sobrevivência dos seus membros sadios.   

C) O profissional que trabalha com família precisa 

aperfeiçoar em si mesmo os seguintes aspectos 

fundamentais: uma existência sem preconceitos, a 

disponibilidade para os outros e a capacidade de se 

desfocar do problema.  

D) Quando o foco é a família, torna-se fundamental 

pensar nas dificuldades e em soluções previamente 

estabelecidas. 

 

34) Considerando a Psicologia Social, podemos afirmar 

que:  

 

A) O enfoque da Psicologia Social é estudar o 

comportamento de indivíduos no que ele é 

influenciado socialmente. E isto acontece desde o 

momento em que nascemos, ou mesmo antes do 

nascimento, enquanto condições históricas que 

deram origem a uma família, a qual convive com 

certas pessoas, que sobrevivem trabalhando em 

determinadas atividades, as quais já influenciam na 

maneira de encarar e cuidar da gravidez e no que 

significa ter um filho. 

B) A Psicologia Social só iria se desenvolver como 

estudo científico sistemático, após a Segunda Guerra 

Mundial, juntamente com outras ciências sociais, 

procurando compreender as crises e convulsões que 

abalavam o mundo. 

C) Em Psicologia Social, a socialização significa 

processo de percepção de si próprio e do outro. 

D) A Psicologia Social visa proporcionar mudanças de 

natureza política. 

 

 

35) No que se refere as alterações das funções psíquicas 

elementares, numere a segunda coluna de acordo 

com a primeira: 

 

1º Coluna 

 

( 1 ) – Consciência 

( 2 ) – Sensopercepção 

( 3 ) – Juízo da Realidade 

( 4 ) – Personalidade  

 

2º Coluna 

 

(   ) – Trata-se de uma das funções mais afetadas nos 

transtornos afetivos. 

(   ) – Trata-se de uma das funções mais afetadas nos 

transtornos psico- orgânicos. 

(    ) – As alterações qualitativas dessa função são as mais 

importantes em psicopatologia. 

( ) – .Pessoas que têm ideias prevalentes ou 

sobrevaloradas  possuem alteração nessa função. 

 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

A) 1, 3, 2, 4 

B) 4,1, 2, 3  

C) 3,1, 4, 2 

D) 2, 3,1, 4 

 

36) Sobre as Políticas de Saúde no Brasil, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) De acordo com a Lei no 8080/90 não é permitida a 

participação da iniciativa privada no SUS. 

B) O controle social do orçamento da saúde está 

previsto na legislação do SUS, sendo que é de 

responsabilidade DA Secretaria Municipal 

acompanhar a aplicação desse orçamento, 

deliberando e fiscalizando. 

C) São princípios do SUS: deve assegurar a 

universalização do atendimento a população e a 

integralidade das ações; deve haver um conceito 

ampliado de saúde considerando seus determinantes 

sociais; e deve-se estabelecer a descentralização e o 

atendimento básico das necessidades de pacientes 

especiais. 

D) Ao SUS compete, além de outras atribuições, 

incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 
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37) Sobre as intervenções grupais é CORRETO afirmar: 

 

A) Os settings clínicos dos grupos de psicoterapia 

variam muito, mas não afetam a estrutura e 

funcionamento do grupo. 

B) A psicoterapia de grupo é mais do que a aplicação de 

técnicas psicoterapêuticas, nesse contexto leva-se 

em consideração a relação paciente-paciente e 

paciente-profissional, além do próprio grupo servir 

de instrumento de mudança. 

C) Embora a terapia de grupo seja mais efetiva em 

termos de custos, suas vantagens não são as mesmas 

do atendimento individual pois o poder da interação 

paciente-profissional é mais eficiente no individual 

do que no grupal. 

D) Os pacientes obterão benefícios da terapia de grupo 

mesmo que não revelem muito acerca de si mesmos. 

 

38) Sobre os critérios de normalidade e doença mental, 

podemos afirmar: 

 

A) Para a medicina, o critério de normalidade está 

vinculado a ausência de doença.  

B) Para a Psicanálise, o que distingue o normal do 

anormal é uma questão de grau e não de natureza, 

isto é, nos indivíduos "normais" e nos "anormais" 

existem as mesmas estruturas de personalidade e de 

conteúdos, que, se mais, ou menos, "ativadas", são 

responsáveis pelos distúrbios no indivíduo. 

C) Para a abordagem Cognitivo Comportamental, o 

fenômeno não é quantitativo e sim funcional, ou seja, 

sempre que é disfuncional e produz sofrimento ao 

sujeito, o fenômeno é patológico. 

D) Normal, do ponto de vista psicopatológico, é aquele 

indivíduo que simplesmente não é portador de um 

transtorno mental definido. Tal critério é confiável, 

pois baseia-se em uma "definição negativa", ou seja, 

define-se a normalidade não por aquilo que ela 

supostamente é, mas, sim, por aquilo que ela não é, 

pelo que lhe falta. 

 

39) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

CORRETA. 

 

I. A população atendida pelos (as) psicólogos(as), e 

demais profissionais, é definida e delimitada pela 

política da Atenção Básica a Saúde, é bastante 

diversificada, organizada de acordo com programas, 

objetivos e pela territorialização. 

 

 

 

II. As habilidades clínicas devem ser ampliadas dentro 

do SUS, de forma que se possa situar e contextualizar 

a compreensão dos processos psicológicos dentro da 

realidade histórica onde estes estão. Afinal, as 

psicopatologias precisam ser olhadas em sua 

etiologia, ações de prevenção devem ser 

desenvolvidas, e um fazer de promoção da saúde 

(mental) deve ser estruturado. 

III. Um dos desafios colocados pelo Nasf à Psicologia 

enquanto ciência e profissão é o de superar a 

representação social do psicólogo como unicamente 

clínico, o que estabelece associações com uma clínica 

reducionista, individual e privatista. 

IV. Para pensar relações e práticas na perspectiva da 

clínica ampliada e atuar na lógica do SUS, a 

Psicologia deve abdicar de seu arsenal teórico-

técnico.  

V. O profissional psicólogo precisa abrir mão da clínica 

individual, para transformá-la e integrá-la ao 

território. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

A) I – II – III 

B) I – III – IV 

C) II – IV 

D) III – IV – V 

 

40) Sobre as teorias da personalidade é CORRETO 

afirmar: 

 

A) A teoria psicanalítica da personalidade tem como 

objetivo principal a compreensão da motivação das 

ações humanas. 

B) A teoria da personalidade humanista descreve e 

explica a personalidade por enfatizar as experiências 

internas, os pensamentos e os sentimentos. 

C) Ao contrário do que ocorre em outras abordagens, a 

teoria comportamental descarta a possibilidade da 

contribuição biológica para desenvolvimento da 

personalidade, exceto para o desenvolvimento da 

personalidade borderline. 

D) A terapia cognitiva concebe a personalidade como 

uma coleção de padrões de sentimentos, em que 

situações diferentes evocam variados padrões de 

respostas, sendo que cada resposta individual é 

baseada apenas em experiências prévias e na 

história genética, uma vez que o Eu é definido pelo 

comportamento subjetivo e, muitas vezes, não 

observável. 

 


